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editorial
És molt demanar 2.000?
Diuen que el futbol català està mort. Que ja no hi va ningú als 
camps, que el Barça, l’elit i les televisions s’ho estan menjant tot. 
Que som una societat que només s’apunta a l’èxit i al caviar, i 
que des de l’arribada del ‘600’, la millora de carreteres i la cultura 
de l’oci, cada dècada s’ha perdut el 20% d’assistència als camps 
modestos fins costar trobar una jornada intermitja de la tempo-
rada on hi hagi més de 1.000 persones en un camp de Tercera 
Divisió cap a sota.

No negarem que moltes d’aquestes afirmacions són certes i altres 
es troben a poc de ser-ho, però també és cert que aquest mal 
malalt que és el futbol català no acaba de morir. Manté les cons-
tants vitals a la unitat de vigilància intensiva i es nega a donar-se 
per vençut. Bona prova d’això és que, malgrat que la majoria de 
socis dels clubs modestos ja tinguin una avançada edat, el jovent 
no deixa mai de treure el cap per la porta. Ho farà en menor nom-
bre que dècades enrere, cert, però segueix apareixent.

Prova d’això, en clau europe-
ista, és la presència del grup 
d’animació Eskapulats: joves 
animosos disposats a donar 
color i calor a les graderies, 
a casa i a fora, quan juga el 
Primer Equip de l’Europa. Són 
el relleu natural als joves de 20 
anys del Caliu Gracienc dels 
anys 90, el relleu natural dels 
joves de 20 anys de la Torcida 

Escapulada a l’inici d’aquest segle i, estem segurs, veuran venir 
un relleu de nois de 20 anys d’aquí més d’una dècada, ja sigui 
dins el mateix grup o amb una penya nova.

Part d’aquest jovent s’està implicant a fons amb el club, també 
dins l’àrea social. El jovent del club ha estat clau i determinant 
pel retorn de l’Europa a Sant Medir, per posar un exemple ben 
recent. El club ha activat, com feia anys necessitava, el contacte 
amb el seu entorn més proper. Ja no espera que vingui públic, 
sinó que el va a buscar. A l’àrea de tot Gràcia, des de Vallcarca 
a Gràcia Nova, així com als barris del voltant (Guinardó, Sagra-
da Família, Sant Gervasi, Eixample...) hi viuen més de 400.000 
persones. És molt demanar 2.000 d’elles al camp cada diumenge 
en un partit de ‘fluixa’ assistència i ple (4.000) en un bon matx? 
Només demanem l’1% de la població veïna... i és possible!  

L’Europa podria
ser una excepció,

dins la baixa
assistència de públic
als partits de futbol
català més modest,
treballant l’entorn.

l’enquesta
Quants punts sumarà el Primer Equip
des d’ara i fins al final de temporada?

A) Entre 57 i 63 
B) Entre 64 i 69 
C) Més de 69

Vota a: ceeuropa.cat. Cada mes publicarem el 
resultat de la darrera enquesta del portal web.

Arribarà a 20 gols el màxim golejador
de l’Europa aquesta temporada?

RESULTAT DE LA DARRERA ENQUESTA

Sí
 
 
No

[Redacció] · Per celebrar els 75 anys de 
Sardenya, l’Europa va rebre un dibuix 
de l’estadi amb el seu nou aspecte blau 
a tribuna. Al descans del partit Europa-
Sabadell B, la seva autora va entregar el 
quadre a l’entitat escapulada.
Montse Fando, qui va dibuixar el Nou 
Sardenya des de l’aire i una perspectiva 
agafada des de la cantonada de lateral del 
carrer Secretari Coloma, va estar present 
a la llotja de l’estadi i va fer entrega del 
quadre al CE Europa per a formar part dels 
records de les seves celebracions 

Un Nou Sardenya per emmarcar

Moment de l’entrega del quadre al CE Europa

44,4%

L’Escapvlat per dins...

“L’Escapvlat” és un mitjà de comunicació 
oficial del CE Europa que depèn de forma 
directa del Departament de Premsa i vinculat 
amb els altres canals del club (web i xarxes 
socials) a nivell informatiu corporatiu. 
“L’Escapvlat” està produït per DBCoop. 
“L’Escapvlat” té una periodicitat de caràcter 
mensual amb 2.500 exemplars.

• Edició i Consell Rector

Junta Directiva del CE Europa

• Direcció i Maquetació

Àngel Garreta (Cap de Premsa) 
 
• Redacció i fotografia
Xavier Vidal, Josep Maria Clemente,
Fran Capell, Jordi Batuecas,
Nicolás Arlanzón, Ramon Vergés,
Sònia Pérez i Àngel Garreta

• Fonts informatives i gràfiques
Arxiu documental i web del CE Europa.

• Contacte
info@ceeuropa.cat 

Publicitat: Xavier Garcia (Tel. 627 017 071)

• Informació diària sobre el club
ceeuropa.cat · @ceeuropa · facebook.com/ceuropa

• Dipòsit legal: B-14.046-2010

... qui som?

La litografia dels 75 anys de l’estadi, cedida al club per l’autora

55,6%
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[Redacció] · Les oficines del CE Euro-
pa han obert ja el període d’inscripció 
pel Campus de Setmana Santa que 
el club ofereix pels dies 21, 22 i 
23 de març. A ceeuropa.cat es pot 
descarregar la butlleta d’inscripció i 
consultar preus.

A la dreta d’aquest text teniu el pòster 
del Campus de l’edició d’enguany. 
Podeu omplir el formulari (en PDF) 
que trobareu al portal web oficial del 
club i que haureu d’entregar a ofici-
nes. Allà es poden consultar totes les 
promocions de descompte 

Campus de Setmana Santa
[Redacció] · Arriba el tram decisiu de 
la temporada i el suport dels socis, pe-
nyistes i afició de l’Europa és clau per 
donar la darrera empenta a l’equip tot 
buscant d’assolir el principal objectiu de 
la temporada, jugar el play-off d’ascens 
a Segona B.

És per això que la directiva del club ha 
decidit posar de franc un autocar per 
anar a Vilafranca. Tots els socis i afi-
cionats que ho desitgin (fins un màxim 
de 55 places) podran anar a veure el 
Vilafranca-Europa en autocar i partint 
del Nou Sardenya.

El cost de la reserva és de 10€, que és 
el preu de l’entrada general al Municipal 
de Vilafranca. L’Europa posa l’autocar 
gratis a disposició dels europeistes.

Per tal de reservar plaça, cal dirigir-se 
personalment a les oficines del club (c/ 
Secretari Coloma, 140) des del dilluns 
dia 14 fins, màxim, el divendres 18 de 
març, en horari d’11 a 14 o de 17 a 20 
hores. En la reserva el club apuntarà 
nom, cognom i contacte de la persona 
que reserva. El pagament de l’entrada 
(10€) s’haurà de fer per anticipat en 
aquell mateix moment 

Autocar per anar a Vilafranca

Presentació de la nova Àrea Social
[Redacció] · La nova Àrea Social del club fa 
uns mesos que s’ha posat en marxa. La seva 
composició i les línies de treball de futur van ser 
presentades a socis i penyistes el passat dijous 
10 de març a la tarda a la sala de premsa de 
l’estadi Nou Sardenya.

En aquesta trobada amb la massa social i grups 
d’animació es van exposar les tasques realitza-
des fins aquell moment per la nova Àrea Social 
i les properes actuacions a la vista. En un acte 
obert a les propostes dels socis, es van valorar 
totes les aportacions i idees d’actuació a nivell 
social, atenent a les demandes majoritàries dels 
socis del club.

El president de l’àrea social és el soci i penyista 
Ramon Ortiz. Amb ell, formen part d’aquesta co-
missió del club socis i responsables de diferents 
àrees paral·leles de treball: Tomás Santiago, Mi-
quel Garcia, Albert Benet, Xavier Lucas, Xavier 
Garcia i Àngel Garreta.

D’igual manera que altres departaments i àrees 
de col·laboració del club creades recentment 
per mandat dels nous estatuts de l’entitat, l’Àrea 
Social també disposa de correu electrònic directe 
pels socis i aficionats del club per traslladar-hi 
tots els dubtes, reclamacions o suggeriments 
que calgui. La direcció electrònica de contacte 
és: areasocial@ceeuropa.cat El capità de l’Europa, Àlex Cano, parla amb Ramon Ortiz, de l’Àrea Social
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Tornen els ‘Ben Plantats’!
[Redacció] · El 3 de març del 2016 passarà a ser un dia socialment històric per 
a l’Europa. El dia que el club va tornar a obrir-se decididament a Gràcia, va 
recuperar una vella tradició de l’etapa daurada del club i va viure, enmig de la 
Vila, l’alegria i l’orgull d’aficionats i veïns contents per veure desfilar el club per 
Sant Medir. L’entitat escapulada va recuperar el nom de l’antiga colla dels ‘Ben 
Plantats’ i, gràcies a la colla La Tradicional, va disposar d’un camió per poder 
passejar, matí i vespre, pels carrers de Gràcia. De dia, amb una selecció de nois 
i noies de l’Escola i el Futbol Base. De nit, amb jugadors, capitans, entrenador, 
directius, capitans d’altres equips de base o femenins i convidats. Una festa que 
tot seguit repassem, a dues pàgines, en imatges 
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L’Europa, present a Sant Medir
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MEMÒRIA HISTÒRICA ESCAPULADA, per Xavier Vidal
Els ‘Ben Plantats’ de Sant Medir

L’Europa ha tornat a Sant Medir, sortint 
per Gràcia a repartir caramels. No ha 
estat pas la d’enguany la primera ve-
gada, donat que fa gairebé un segle els 
jugadors del Primer Equip van formar la 
colla dels ‘Ben Plantats’. Sí, una colla 
pròpia d’un club de futbol i formada per 
jugadors de la plantilla de primer nivell. 
En voleu saber més?.

Des dels seus inicis el Club Esportiu 
Europa ha estat vinculat a la Vila de Grà-
cia. No en va diversos dels fundadors 
del club havien jugat els seus primers 
partits de futbol en les places de Gràcia. 
Aquesta identificació, però, ha tingut al 
llarg de la història daltabaixos. Un dels 
moments d’identificació més evident va 
ser quan a la segona meitat dels anys 20 
del segle passat, un grup de seguidors i 
socis escapulats van fundar una colla de 
Sant Medir anomenada ‘Els Ben Plan-
tats’. Era l’etapa de major creixement 
esportiu i social de l’entitat i l’Europa 
rivalitzava, sense exagerar, amb el FC 
Barcelona per ser l’equip més popular, 
prestigiós i guardonat de Catalunya.

El 1926 (potser fins i tot algun any 
abans, tot i que no hem trobat refe-
rències) aquesta colla de seguidors 
escapulats va organitzar tot un seguit de 
celebracions que, com veurem, diferien 
i bastant de les d’avui dia. 
Així, el diari La Vanguardia relatava el 
recorregut fil per randa de la comitiva. 
Deia, en castellà: “Los socios que for-
man la “colla” se reunieron a las siete y 
media de la mañana en el local social 
del CD Europa”. Cal concretar que la 
seu del club estava situada al carrer 
Salmerón 54, que s’havia inaugurat 
la temporada anterior. “Desde allí se 
dirigieron por la Travessera a la calle 
de Balmes, número 218, domicilio del 
abanderado don Vicenç Vea, formán-
dose seguidamente la “colla”, a la que 
precedía la guardia municipal montada 
de gran gala y seguía la banda de cor-
netas del regimiento de Montesa.” 
La tradició marcava que s’havia d’anar a 
buscar les banderes a casa de l’abande-

rat. El diari, seguia: “La “colla” se puso 
en marcha en el siguiente orden: Ca-
pitán de colla, Lluís Ablanedo; capitán 
de bandera Pelai Sugot; abanderado 
don Vicenç Vea y cordonistas Joan 
Bordoy y Martí Riera. Los socios ocu-
paban unos seis o diez automóbiles. A 
los acordes de airosos pasodobles que 
interpretaron las bandas “Barcelona” y 
“La Gracienc” dirigida por los señores 
Hernández y Monreal, respectivamente, 
la “colla” recorrió las calles de Provenza, 
paseo de San Juan, Corcega, pasaje 
Roman, Indústria, Roger de Flor, Indús-
tria, Grassot, Travesera, Jordà, Zola, 
Matadero Travesera, y otras dirigien-
dose a la plaza Lesseps. Desde allí 
se dirigió la comitiva a Sitges, en cuyo 
balneario “Pabellón de Mar”,se sirvió 
un espléndido banquete. A las cinco 
de la tarde regresaron a esta capital. 

Por la noche a las diez y media la colla 
celebró un baile en el magnífico salón 
del Casino Artesano. El presidente de 
la colla, don Antoni Vila, obsequió con 
un champán de honor a socios y a sus 
familias. Esta colla faltó a la tradición de 
visitar la ermita de San Medín”.

A banda de tot això, el diari també apun-
tava que ‘Els Ben Plantats’ eren una de 
les colles amb més participants i dels 
que lluïen els millors arnesos en els ca-
valls. A tall de curiositat, cal fer esment 
que tot i que aquell any els europeistes 
no van visitar l’ermita de Sant Medir, a 
la premsa s’anunciaven viatges des de 
Plaça Catalunya en autobús i amb dret 
a seient, per l’equivalent de 6 cèntims 
d’euro anada i tornada. La colla d’’Els 
Ben Plantats’ va seguir més o menys el 
mateix guió de celebració els anys se-

güents, tot i que anava variant les locali-
tats on anava a fer els dinars i també va 
introduir en els actes l’ofrena a l’ermita 
del sant. Malauradament, la desfeta del 
club el 1931 va fer que aquesta colla 
desaparegués per sempre, donat que el 
club va haver de començar de zero, des 
de la darrera categoria del futbol català 
a partir de la temporada 1931/1932 i, 
amb aquesta crisi, tot allò que no era 
assumible social i econòmicament va 
deixar d’existir durant una bona colla 
d’anys, fins que el club es va recuperar 
a mitjans del segle passat.

Ara l’Europa ha fet un primer pas 
d’acostament a Gràcia i les seves 
tradicions, no només amb Sant Medir. 
Un retorn, dins la modèstia actual, que 
esperem no sigui puntual i sigui per a 
quedar-s’hi per molts anys més!

En l’etapa daurada del club, l’Europa va arribar a tenir colla pròpia de Sant Medir
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Carta oberta de la directiva: ‘Sense excuses’

Alguns aficionats al futbol assumeixen amb certa 
normalitat que els partits de futbol es converteixen 
en un escenari idoni per deixar anar l’estrès acumulat 
durant la setmana. Els límits d’aquestes dinàmiques 
els estableixen alguns dels valors de convivència 
propis de les societats democràtiques, tals com: la 
responsabilitat, la coresponsabilitat, la tolerància i el 
respecte. D’altres ho converteixen en l’espai propici 
per deixar anar la violència, verbal i en alguns casos 
física, que porten dins, violant tots el valors propis 
d’una societat democràtica i civilitzada com la nostra, 
davant la inhibició de les institucions i els gestors 
i/o dirigents del món del futbol i d’algunes autoritats 
públiques, donat que els fets acostumen ser difosos 
abastament tant pels protagonistes directes com els 
que ho pateixen.

Les institucions i els clubs tenen la responsabilitat 
d’establir i gestionar les normes de convivència i d’es-
portivitat establertes o elaborades per ells mateixos 
i que sembla tenen com a objectiu regular aquestes 
conductes o dinàmiques que es donen fora i dins dels 
camps de futbol. L’incompliment d’aquestes, màxim 
quan es traspassen els límits d’allò raonable i aquestes 
actituds comencen a ser un problema d’ordre públic, 
hauria d’anar acompanyat d’una intervenció ràpida 
dels òrgans creats a tal efecte i d’una posterior presa 
de decisions immediata. La no assumpció de respon-
sabilitats en aquest àmbit converteix les institucions 
i els clubs que adopten posicions corporativistes de 
‘laissez faire, laissez passer’ en corresponsables o 
còmplices directes dels problemes i de les conseqüèn-
cies que se’n deriven. A vegades aquestes situacions 
límit no tenen un major efecte col·lateral perquè una 
de les parts no respon de la mateixa manera a les 
agressions físiques i verbals o simplement per pur 
atzar. La manca proactiva entesa com a prevenció, 

màxim quan és reiterativa, és un problema greu 
d’assumpció de responsabilitats sobre el qual alguns 
haurien de reflexionar.

Davant d’aquest fets, les campanyes institucionals 
es converteixen en una mera pantomima o producte 
de màrqueting perquè, a l’hora de la veritat, davant 
situacions reals i greus, els precursors i responsables 
d’implementar aquestes campanyes s’inhibeixen i ni 
tal sols es pronuncien públicament sobre els fets que, 
a més, han tingut una difusió pública. Difícilment es 
pot ensenyar allò que els responsables no practiquen 
o no fan res per tal que es porti a la pràctica. Perquè 
suposem que hi havia jugadors o jugadores del futbol 
base veient els partits als que es fa referència a conti-
nuació o simplement infants que els hi agrada aquest 
esport. L’educació global és transversal i responsabi-
litat de tota la societat i dels seus dirigents. Això és el 
que ha passat amb l’Europa en els dos enfrontaments 
amb la UE Sant Andreu i, el passat diumenge, amb el 
Cerdanyola del Vallès FC. La resposta dels aficionats 
de l’Europa ha estat exemplar, tal com van poder 
constatar totes les autoritats assistents als partits. A 
banda dels insults a la nostra institució, s’ha anat un 
pas més enllà mentre els dirigents continuen mirant 
cap a un altre lloc. 

Una societat dialogant i pacifista com és la nostra no 
es mereix que responsables d’aquest àmbit del nostre 
país s’inhibeixin en temes tan greus com aquest, mà-
xim quan l’esport del futbol té la projecció mediàtica 
que té i, a més, hi ha molts joves que hi participen. 
Tots els clubs estem exposats a tenir algun problema 
de convivència, però el que diferencia uns dels altres 
és la forma i la rapidesa a l’hora de resoldre’ls. Treure 
una pancarta de ‘fair play’ al proper partit de l’Europa 
només és una manca de respecte més vers la nostra 

institució o, simplement, una parodia més. El missatge 
que conté, en el cas de les experiències recents vis-
cudes pel nostre club, està buit de contingut i sentit. 
Hi ha un tercer grup d’aficionats majoritari que va als 
camps de futbol a veure un espectacle que li agrada. 
Acostumen a ser persones que s’indignen davant els 
actes de violència; no entenen la passivitat de les 
institucions davant determinats fets perquè entendre 
la passió per uns colors és compatible amb l’espor-
tivitat. Mostren perplexitat davant les campanyes 
institucionals donada la seva ineficàcia en la pràctica. 
Aquests grups minoritaris d’aquests dos clubs citats 
ja han estat protagonistes amb anterioritat d’episodis 
semblants i la passivitat de les institucions ha estat la 
resposta als fets.

Com és possible que no s’hagi controlat a l’entrada 
dels camps la introducció d’objectes que només po-
den tenir una finalitat d’utilització violenta tal i com ha 
passat en el camp del Cerdanyola? Deixem-nos de 
burocràcia. Cal actuar d’ofici per part de les institu-
cions. A què esperem? Encara no són aquests fets 
suficientment greus? Convidem a tots els aficionats 
de l’Europa a continuar mostrant actituds no violen-
tes malgrat les provocacions. Cal felicitar-los una 
vegada més pel seu comportament davant aquestes 
provocacions, a l’espera d’una intervenció o d’una 
manifestació d’algun dirigent de l’esport al respecte. 
Ja no més silenci, no més excuses, sí més compromís 
i més implicació de tothom. Encara estem a temps, 
però sense deixar passar ni un minut més.

Signem aquest escrit com a Junta Directiva de l’Euro-
pa, com a socis indignats i com a aficionats del futbol 
preocupats.

Junta Directiva del CE Europa 

Reflexió pública sobre els darrers incidents violents contra Sant Andreu i Cerdanyola

Aficionats del Cerdanyola van cremar bengales -element prohibit al futbol- abans de l’inici del Cerdanyola-Europa. Posteriorment van insultar i agredir seguidors escapulats.
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Ens hem tornat bojos!... 5 partits a 20€!
[Redacció] · L’Europa necessita la teva empenta en el tram final 
de temporada a casa. És per això que el club ofereix un ‘pack’ 
especial per veure cinc dels darrers duels de lliga al Nou Sar-
denya per només 20€ en total.

Ascó, Figueres, Masnou, Júpiter i Granollers seran els darrers 
cinc rivals de l’Europa a Gràcia. Per veure els duels contra tots 
ells, des del dimarts 8 de març a les 11 del matí -a les oficines 
del club- es pot comprar un ‘pack’ especial de cinc entrades, una 
per partit, per valor total de 20 euros. 

Aficionats del grup d’animació Eskapulats van participar de la 
fotografia que acompanya aquesta promoció al costat de la 
figura de l’arquitecte Rovira i Trias, qui va ser imatge també de 
la campanya inicial de socis d’aquesta temporada.

El ‘pack’ el poden comprar no socis i també socis que vulguin 
regalar-lo a amics o familiars per tal d’animar-los a venir al Nou 
Sardenya a donar suport. El ‘pack’ és indivisible: conté 5 entrades 
diferents, una per partit, i el cost únic de totes elles en comú és 
de 20 euros.

Horari i punt de venda

Oficines del CE Europa 

c/ Secretari Coloma, 140
Dilluns a divendres 
Horari d’11 a 14 i de 17 a 20 hores
Tel. 932 102 551 
administracio@ceeuropa.cat 

El ‘pack’ d’entrades
inclou els partits...

Europa - Ascó
Europa - Figueres
Europa - Masnou
Europa - Júpiter
Europa - Granollers


